
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/0 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 27. travnja 2017.   

Z A P I S N I K 
 
VIII. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., 
održane  u četvrtak, 27. travnja 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 13 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
Dekan prof. dr. sc. Alan Šustić, dr.med. otvara sjednicu te predlaže sljedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika V., VI. i VII. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Odluka izmjena članka 24. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija 
 

7. Kadrovska pitanja  
 

7.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
fizikalna medicina i rehabilitacija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u 
nastavnoj bazi „Thalassotherapia“ Opatija, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% 
nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., 2. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. 
med. i 3. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
 

7.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u 
nastavnoj bazi „Psihijatrijska bolnica Rab“, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% 
nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med., 2. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-
Gržeta, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
 



7.3. Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za izbor dr. sc. Sandre Bošković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i odluke 
Matičnog odbora za područje društvenih znanosti-polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru u znanstveno zvanje, donosi se odluka o imenovanju 
stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske 
znanosti, grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, 2. izv. prof. dr. sc. Ines Joković 
Oreb i 3. doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, 
2. izv. prof. dr. sc. Ines Joković Oreb i 3. doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. 

 
7.4. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Štefice Dvornik, dipl. ing u 

znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija na Katedri za 
laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim 
vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, dipl. ing.  2. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. 
med. i 3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. 
 

7.5. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora Tajane Tomak, prof. u nastavno zvanje i 
odgovarajuće radno mjesto predavač, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, 
grana anglistika i germanistika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Arijana Krišković, prof.  2. prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. polit. i 3. 
doc. dr. sc. Anamaria Gjuran Coha, prof. 
 

7.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, 
Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

Prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ - ŠUTIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u znantsveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
fiziologija čovjeka i imunologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2017.  
 
Izbor znanstveno-nastavnog zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju potvrđen Odlukom Senata 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/17-03/02, Ur. broj: 2170-57-01-17-89 od 04. travnja 2017.), 
temeljem provedenog postupka izbora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 
 



7.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 

Doc. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto iznanredni profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2017.  

 
 
7.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, Fakultetsko 
vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

KRISTIJAN ZULLE, mag. physioth.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno za 25% nastavne obveze.   
 
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017.  
 

7.9. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće radon mjesto viši predavač, 
Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

Dr. sc. INDIRA RADIN MAČUKAT, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ananesteziologija i reanimatologija, na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno za 25% nastavne obveze.   
 
Odluka se primjenjuje od 03. svibnja 2017.  
 

7.10. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. NEDJELJKO STRIKIĆ, dr. med, izabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   



 
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 
 

7.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
VESNA STIPEĆ, mag. med. techn., KAROLINA VIŽENTIN, mag. med. techn., i ŽELJKA CINDRIĆ, mag. 
med. techn., izabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za 
zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme 
od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 

 
7.12. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
DANIEL MEŠTROVIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, 
na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 

 
7.13. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
HERMINA MILČIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 
 
Dnevni red je usvojen uz brisanje točke 7.10.: 
 

Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 



Mr. sc. NEDJELJKO STRIKIĆ, dr. med, izabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 
 
Na početku sjednice kratku prezentaciju pod nazivom „Novi alati i tehnologije u obrazovanju“ održala 
je Stella Lampret, prof. Prezentacija će biti dostavljena članovima Fakultetskog vijeća elektroničkim 
putem. Također je prezentirala upotrebu tokena (interaktivnih pomagala u nastavi) i objasnila kako 
se rukuje s njima. 
 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika V., VI. i VII. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da su zapisnici V., VI. i VII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. veljače, 23. ožujka i od 
03. - 06. travnja (elektroničkim putem) 2017. usvojeni.  
 
Ad. 2. Izvješće  dekana  
 
Dekan je izvijestio prisutne da je na Medicinskom fakultetu iznesen stav da se ankete koje nisu 
održane na Medicinskom fakultetu već na nekom nekom drugom (odnosi se najviše na FZS) 
uvažavaju (za potrebe napredovanja) do kraja ove akademske godine. On osobno smatra da bi se 
trebale priznavati ankete provedene na svim sastavnicama. Nakon rasprave o navedenom pitanju 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Na Fakultetu zdravstvenih studija u postupcima reizbora ili izbora u više zvanje priznavati će se 
studentske ankete provedene na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće  prodekana  
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorice Malnar je upoznala prisutne s rokovima za upise u sljedeću akademsku godinu, te je na 
prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 

 
UPISI 

 
Ljetni rok Jesenski rok 

Rok za prijavu na sve 
preddiplomske stručne studije 
 

16.06.2017. 31.08.2017. 

Rok za slanje potvrda o radnom 
iskustvu za izv. studente 
Sestrinstva 
 

16.06.2017. 31.08.2017. 



Objava konačne rang liste u 
„Postani student“ 
 

17.07.2017. 19.09.2017. 

 
UPISI ZA BRUCOŠE (RED. I IZV.) 
 

19.07. – 21.07.2017. 21.09. – 22.09.2017. 

 
UPISI U VIŠE GODINE (RED.) 
 

 18.09. – 29.09.2017. 

 
UPISI ZA DIPLOMSKE STUDIJE 
 

 02.10. – 06.10.2017. 

 

Profesorica je rekla da će se ove godine upisi na diplomske studije opet provoditi preko sustava 

NIsPVU i AZVO-a. 

 

Nadalje, zbog objektivnih okolnosti poput nastavnog opterećenja kao i nenadanog odlaska nastavnog 
kadra profesorica predlaže da se donese doluka o stavljanju studij Kliničkog nutricionizma u 
mirovanje. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam akademske godine 2017/2018 stavlja se u 
mirovanje. 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 

 
 

Iz razloga što se učestalo dešava da studenti diplomskih studija traže priznavanje kolegija sa 

preddiplomskih studija, a to nikako nije u redu jer se kolegiji razlikuju i radi se o dvije razine studija, 

na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću 

 

O D L U K U 
 

Kolegiji (obvezni i izborni) odslušani i položeni tijekom preddiplomskog studija ne mogu  se priznati 
na sveučilišnim diplomskim studijima Fakulteta zdravstvenih studija. 

 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

O D L U K U 
 

Na preddiplomskom stručnom studiju Primaljsvo spajaju se kolegiji Opća anatomija (30P) i Anatomija 
reproduktivnog sustava (15P) u kolegij Anatomija (45P) voditelj izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić- Vranić, 
dr. med., te kolegiji Fiziologija i patofiziologija (30P) i Fiziologija reproduktivnog sustava (15P) u 
kolegij Fiziologija i patofiziologija (45P) voditelj doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 
 



Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

O D L U K U 
o izmjenama nastavnih programa 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Ginekologija obvezni Sestrinstvo – 
redovni, 
izvanredni,  

2. Dr.sc.Mirko Prodan 
 

Predavač Miljenko 
Manestar, dr.med. 

Zdravstveni 
sustavi u praksi 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Menadžment  
u sestrinstvu 
 
 

2. Prof.dr.sc.Sanja 
Balen 

Prof.dr.sc.Sanja 
Balen/ viši predavač 
Nevenka Kovač, 
dr.med. 

Reumatologija 
obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc.Branko  

Šestan 
Prof.dr.sc.Tea 
Schnurrer Luke 
Vrbanić 

 
 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 
 

O D L U K U 
o uvođenju novog izbornog kolegija 

 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Zdravstvena njega bolesnika 
s oštećenjem kralježnične 
moždine 

izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 
Fizioterapija 
 

3. Doc.dr.sc.Dean Markić/ Nada 
Strčić, mag.med.techn. 

 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 
 

O D L U K U 
 

Izborni kolegij Mediji  i zdravstvo, voditeljice doc. dr. sc. Ive Sorta Bilajac-Turina, akademske godine 
2017/2018 stavlja se u mirovanje. 
 



Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018 

 

 

Profesorica Malnar nadalje je zamolila pročelnike katedri da budući se bliži nova akademska godina 

sve promjene nastavnih programa koje imaju prijave do sljedećeg Fakultetskog vijeća koje će se 

održati početkom 6. mjeseca. Također je potrebno prijaviti i vanjsku suradnju.  

Nadalje izvjestila je da se povodom Dana primaljstva 5. svibnja ide na proslavu 140. godina Primaljske 

škole i obilježavanje Dana primaljstva, mentori i studenti sudjelovati će u sklopu emisije Dobro jutro 

Hrvatska, a biti će objavljena i reportaža u nedjeljnom Novom listu- sve vezano za Primaljstvo. 

12. svibnja je Dan sestrinstva, obilježiti će se tradicionalno sudjelovanjem naših studenata u 

programu na Korzu, biti će održano predavanje u Gradskoj vijećnici, a 1. i 2. lipnja studenti zajedno sa 

studentima MLD-a idu u posjetu Sveučilištu u Beću gdje će biti gosti njihovog studija Sestrinstva. 

Iskoristila je priliku da pohvali dva naša nastavnika koji su nagrađeni na Sveučilištu: u kategoriji 

znanstveno-nastavnog osoblja to je izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, a u kategoriji 

nastavnog osoblja dr. sc. Sandra Boškovič, viši predavač.  

Također je pohvalila i studente: Rektorovu nagradu za izvrsnost dobila je naša studentica Dorotea 

Šulavjak, a nagradu za volonterizam Matea Babić.  

 

Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu 

 

Profesor Muzur naveo je da je otvoren INTERREG Italija-Hrvatska, trajati će 2 mjeseca pa ukoliko 

netko ima partnere u Italiji može razmisliti o aplikaciji, Erasmus dobro funkcionira, uputio je pohvale 

profesorici Dvornik- imamo nekoliko prijava u ovom ciklusu i od nenastavnog osoblja.  

Ove godine je 100 tinjak ljudi sudjelovalo na utrci Homo si teć. 

23. svibnja organizira se tribina na temu „Zdravstveni studiji od struke do znanosti“, gosti koji su do 

sada potvrdili dolazak su: prodekan za znanost iz Maribora, dekan i prodekanica za nastavu 

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i dekan Zdravstvenog fakulteta u Ljubljani.  

Postignut je dogovor sa gospodinom Goričkim (vlasnik dvaju časopisa: Signa vitae i Rauche) da se 

jedan časopis prebaci na naš Fakultet tj. da mi budemo izdavači dok će on financirati grafičku 

pripremu i tisak 2000 komada koji bi se distribuirali u regiji. Složen je urednički odbor kojim bi se 

naglasak stavio na sestrinstvo i fizioterapiju. Časopis će se najvjerojatnije zvati Nutrix- što je latinski 

naziv za sestru. Na taj način će i naši nastavnici i studenti dobiti priliku da objavljuju svoje radove. 

Dekan je nadodao da će natječaj za ESF bit raspisan krajem svibnja. 

 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Profesorica Dvornik se nadovezala na Erasmus i iznjela novost da su se ove godine po prvi puta javili 
studenti koji bi na naš fakultet došli studirati u zimskom semestru (iz Slovačke-Katoličko sveučilište) 
te izrazila bojazan da bi to moglo predstavljati problem budući da mi ne održavamo nastavu na 
engleskom jeziku. Zaključeno je da to ne bi trebao biti problem i da se to i drugdje rješava na taj način 
da studenti prate nastavu na jeziku domaćina, a omogućeno im je polaganje ispita na engleskom 
jeziku, te će im se po potrebi dodijeliti mentor. 
Za dolazak na praksu imamo prijavljenih 16 studenata i to obično bude preko ljeta. 
 



Docent Hauser najavio je održavanje Rent-a- bikeRi projekta u organizaciji Fakulteta, HLK i studenata. 
Održati će se na Kastvu revijalnom vožnjom kastavskom šumom Lužina (cca 12 km), pozvani su i oni 
koji nemaju bicikle jer su iste osigurane.  
Hrvoje Vlahović je nadodao da je na Homo si teć trčao u pratnji teško slabovidnog trkača iz Srbije koji 
je ujedno i student Fizioterapije u Kragujevcu, uspostavljen je kontakt i pozvan je da održi nekoliko 
predavanja tijekom 10 ili 11 mjeseca. Nakon toga moglo bi se pristupiti potpisivanju ugovora o 
suradnji i produbljivanju suradnje.  
Također je izvjestio da je postao izbornik paratriatlonske reprezantacije Hrvatske na čemu su mu svi 
čestitali. 
Spomenuo je problem ishodovanja rješenja Etičkog povjerenstva KBC-a koje se čeka i po nekoliko 
mjeseci što stvara probleme studentima. Svi su se složili da je to velik problem i dogovoreno je da 
dekan napiše dopis Predsjednici povjerenstva prof. dr. sc. Nedi Smiljan Severisnka kako bi se stvari 
brže rješavale. 
Docentica Vasiljev Marchesi je izvjestila da se 11. svibnja održava simpozij „Zdravlje za sve“ u 
organizaciji Fakulteta zdravstvenh studija i Medicinskog fakulteta-program je dostupan na mrežnim 
stranicama. HLK daje 20 bodova za aktivno sudjelovanje i 15 za pasivno. 
Izvjestila je također da Hrvoje Vlahović, Verner Marijančić, Kristijan Zulle i ona osobno rade na izradi 
antidekubitalnog pomagala i sljedeći tjedan počinju sa prvim mjerenjima zajedno sa našim 
studentima. 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata izvjesti je o već spomenutim nagrađenim studentima, u tijeku su evaluacije 
studentskih projekata na Sveučilištu, svi su pozvani i dobrodošli na biciklijadu na Kastvu, sljedeći 
tjedan se ide na Humanijadu (03. do 07.5.). Na nadolazećim studentskim danima-Student day 
festivalu planiraju učestvovati i predstaviti Studentski zbor i Fakultet.  
 
Ad. 6. Odluka izmjena članka 24. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija 
 
Dekan je pojasnio prisutnim članovima Fakultetskog vijeća da predlaže izmjenu Statuta na način da se 
Fakultetskom vijeću da ovlast da u slučaju potrebe može osnovati pravnu osobu tj. poduzeće. 
 
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 
U Statutu Fakulteta zdravstvenih studija mijenja se članak 24. kako slijedi: 
 

- Fakultetsko vijeće: 

- donosi Odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima, 

- sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Fakulteta, 

- bira i razrješava dekana, 

- bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana, 

- donosi Statut, Pravilnik o studijima,  te druge opće akte utvrđene ovim Statutom ili drugim 

pozitivnim propisom, 

- utvrđuje prijedlog studijskih programa, 

- donosi izvedbene nastavne planove, 

- bira jednog člana Senata, u pravilu dekana, a najmanje jedna trećina članova Vijeća može 

predložiti i  drugu osobu iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju,  

- imenuje čelnike znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica na prijedlog dekana, 



- daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta, 

- donosi odluke o raspisu natječaja za izbor nastavnika i suradnika, 

- bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička 

zvanja i radna mjesta, 

- imenuje mentore asistentima i znanstvenim novacima, 

- imenuje voditelje i mentore na studijima, 

- odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente, 

- odobrava program doktorskog studija za svakog studenta, 

- osniva radne grupe i povjerenstva, 

- donosi odluku o osnivanju pravnih osoba ili unutarnjih organizacijskih cjelina Fakulteta,   

samostalno ili u suradnji s pravnim i fizičkim osobama, u kojima se obavlja djelatnost kojom 

se povezuje praksa, gospodarstvo, poduzetništvo, znanost i visoko obrazovanje i u čijem radu 

mogu sudjelovati studenti, 

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom, te drugim 

općim aktima Fakulteta koji nisu u nadležnosti drugih tijela. 

 
Ova odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
Ad. 7. Kadrovska pitanja  

 
7.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
fizikalna medicina i rehabilitacija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u 
nastavnoj bazi „Thalassotherapia“ Opatija, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% 
nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., 2. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. 
med. i 3. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
 

7.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u 
nastavnoj bazi „Psihijatrijska bolnica Rab“, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% 
nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med., 2. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-
Gržeta, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
 

7.3. Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za izbor dr. sc. Sandre Bošković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i odluke 
Matičnog odbora za područje društvenih znanosti-polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru u znanstveno zvanje, donosi se odluka o imenovanju 
stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske 
znanosti, grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s punim radnim vremenom.  
 



Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, 2. izv. prof. dr. sc. Ines Joković 
Oreb i 3. doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, 
2. izv. prof. dr. sc. Ines Joković Oreb i 3. doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. 

 
7.4. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Štefice Dvornik, dipl. ing u 

znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija na Katedri za 
laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim 
vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, dipl. ing.  2. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. 
med. i 3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. 
 

7.5. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora Tajane Tomak, prof. u nastavno zvanje i 
odgovarajuće radno mjesto predavač, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, 
grana anglistika i germanistika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Arijana Krišković, prof.  2. prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. polit. i 3. 
doc. dr. sc. Anamaria Gjuran Coha, prof. 
 

7.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, 
Fakultetsko vijeće donosi 

O D L U K U 
 

Prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ - ŠUTIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u znantsveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
fiziologija čovjeka i imunologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2017.  
 
Izbor znanstveno-nastavnog zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju potvrđen Odlukom Senata 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/17-03/02, Ur. broj: 2170-57-01-17-89 od 04. travnja 2017.), 
temeljem provedenog postupka izbora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

7.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 

Doc. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto iznanredni profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno.   
 



Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2017.  
 
7.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 

KRISTIJAN ZULLE, mag. physioth.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno za 25% nastavne obveze.   
 
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017.  
 

7.9. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće radon mjesto viši predavač, 
Fakultetsko vijeće donosi 

O D L U K U 
 

Dr. sc. INDIRA RADIN MAČUKAT, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ananesteziologija i reanimatologija, na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno za 25% nastavne obveze.   
 
Odluka se primjenjuje od 03. svibnja 2017.  
 

7.10. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
VESNA STIPEĆ, mag. med. techn., KAROLINA VIŽENTIN, mag. med. techn., i ŽELJKA CINDRIĆ, mag. 
med. techn., izabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za 
zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme 
od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 

 
7.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
DANIEL MEŠTROVIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, 
na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 

 



7.12. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
HERMINA MILČIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2017. godine. 

 
Ad. 8. Razno 
 
Tajnica Fakulteta izvijestila je prisutne da se bliži kraj mandata sadašnjeg dekana (u prosincu 

2017.) te da smo temeljem odredbi statuta 6 mjeseci prije isteka dužni pokrenuti postupak izbora 
novog dekana. Iz tog razloga sljedeća radna sjednica FV-a biti će 08. lipnja na kojoj će se između 
ostalog pokrenuti postupak izbora. Nakon toga datuma kandidati imaju rok od 15 dana za dostavu 
prijava. Sljedeća sjednica zakazuje se 06. srpnja - redovita i utvrđivanje liste kandidata. 13. srpnja 
održala bi se izborna sjednica.  

U tjednu od 24. do 27. srpnja održati će se elektroničko FV zbog upisa.  
Kolektivni odmor definiran je od ponedjeljka 31. srpnja do zaključno s utorkom 15. kolovoza u 

kojem vremenu će zgrada Fakulteta biti zatvorena.  
 

 
Zapisnik sastavila:       Dekan: 

 
 
Iva Križanec Ropac, dipl. iur.         Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr. med. 


